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محضر
اجتماع مجلس وحدة االرشاد االكاديمى بجلسته االولى
المنعقدة بتاريخ 4406/7/5
اجتمع مجلس وحدة االرشاد االكادٌمى كلٌة العلوم جامعة طنطا بجلسته االولى ٌوم الخمٌس 4102/7/3
فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا بقاعة اجتماعات السٌد األستاذ الدكتور /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم
والطالب وبرئاسة السيد االستاذ الدكتور  /محمد عاطف نوير وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
وبحضور كل من السادة :
م

الوظيفة

االسم

0

االستاذ الدكتور  /طارق مصطفى محمد

مدٌر وحدة االرشاد االكادٌمى

4

االستاذ الدكتور  /على سلٌمان على

نائب مدٌر وحدة االرشاد االكادٌمى للمستوى االول والثانى

5

االستاذ الدكتور  /عبدهللا السٌد نحله

نائب مدٌر وحدة االرشاد االكادٌمى للمستوى الثالث والرابع

6

السيد  /منتصر عبدالوهاب عبدالداٌم

اشراف اداري ومسئول المستوى االول والثانى

7

السيد المهندس  /على ابراهٌم صٌام

خدمة المعلومات ومسئول المستوى الثالث والرابع

وقبل النظر فً جدول االعمال قام السٌد االستاذ الدكتور  /محمد عاطف نوٌر وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم
والطالب بتقدٌم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقدٌم التهنئة على تشكٌل الهٌكل التنظٌمى لوحدة
االرشاد االكادٌمى.
 -0الموضوع  :اختٌار سكرتٌر لمجلس وحدة االرشاد االكادٌمى
القرار :وافق المجلس على أختٌار السٌد  /منتصر عبدالوهاب عبدالداٌم للقٌام باعمال سكرتارٌة
المجلس
 -4الموضوع  :االعالن عن ابداء رغبات الطالب فً الفصل الدراسى الصٌفً .4102/4103
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القرار - :وافق المجلس على ان ٌتم تسجٌل أسماء الطالب الراغبٌن فً الدراسة فً الفصل الدراسً
الصٌفً بوحدة األرشاد األكادٌمى من الفترة من السبت الموافق  4102/7/04إلى الخمٌس الموافق
.4102/7/07
 -3الموضوع  :مواعٌد التسجٌل للفصل الدراسً الصٌفى 4102/4103
القرار :وافق المجلس على المقترحات االتٌة :
 فتح باب التسجٌل للطالب بداٌة من السبت الموافق  4102/7/01إلى األثنٌن الموافق 4102/7/40 ٌتم غلق باب التسجٌل من ٌوم الثالثاء  4102/7/44و بدء الدراسة بالفصل الدراسً الصٌفى. بداٌة االمتحانات العملٌة والتطبٌقٌة والشفهٌة اعتبارا من االربعاء .4102/1/3 االمتحانات النظرٌة أبتداء من األربعاء الموافق 4102/1/01و تنتهى فى موعد غاٌته الخمٌس الموافق 4102/1/01
 ٌتم عمل أعالنات للطالب بذلك على موقع األرشاد األكادٌمى و الكلٌة لن ٌتم اعتماد التسجٌل اال بعد تسلٌم الطالب استمارة التسجٌل وصورة اٌصال الدفع للمقررات لكل منشئون الطالب ووحدة االرشاد االكادٌمى.
و قد أنتهى األجتماع فى تمام الساعة الواحدة و الربع ظهرا
سكرتير لمجلس
أ /.منتصر عبد الوهاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
أ.د /محمد عاطف نوٌر
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